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 Mirante de acesso à Trilha dos Golfinhos.                                         Trilhas com acessibilidade no Parque.  
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I SEMINÁRIO DE PRÁTICAS INOVADORAS NA GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

OBJETIVO 

Dotar o PNMFN de estruturas e serviços de qualidade de nível 
internacional, garantindo uma alta qualidade na experiência dos 
visitantes;  

Minimizar os impactos advindos da visitação publica ao Parque, 
utilizando tecnologias ambientalmente sustentáveis e um melhor 
ordenamento dos visitantes em seu acesso aos atrativos; 

Garantir a longo prazo a manutenção de estruturas, trilhas, sinalização 
e outros equipamentos facilitadores; 

Proporcionar aos visitantes uma visão de gestão eficiente, moderna e 
ambientalmente adequada feita pelos Parques Nacionais e ICMBIO. 

DESENVOLVIMENTO 

Com foco nos objetivos acima descritos foram elaborados estudos 
técnicos para subsidiar as decisões administrativas e a escolha de 
ferramentas e atos normativos adequados, assim como estudos 
(recuperação de trilhas, sinalização, capacidade suporte, exposição 
interpretativa) que pudessem estabelecer parâmetros que garantissem 
a conciliação entre a conservação da biodiversidade local e a visitação 
pública. 

Neste sentido foi elaborado um Projeto Básico onde continha todos os 
investimentos, regras, operações, contrapartidas, englobando 
recursos interpretativos, logística operacional, contratação de pessoal 
local, manutenção, limpeza entre outros. 

Para a sustentação financeira do projeto, foi elaborado um Estudo de 
Viabilidade Econômica onde foram estudados todos os custos e 
investimentos da implantação e operação, bem como a previsão de 
receita da cobrança de ingressos ao Parque.    

Face a falta de recursos para o investimento necessário na esfera 
publica foi elaborado um edital com foco na seleção de empresas que 
pudessem fazer o investimento requerido com garantias mínimas 
sobre o serviço prestado. 

RESULTADOS 

Hoje, 70% do projeto já foi implantado, contando com 85% da mão de 
obra local.  

Ocorreu uma diminuição de 80% das reclamações sobre a infra-
estrutura e serviços ofertados, bem como um expressivo aumento de 
avaliações positivas dos visitantes sobre  Parque. 

Redução de impactos ambientais nas trilhas e áreas de visitação além 
da implantação de coleta seletiva, tratamento de águas servidas, 
coleta de água de chuva e uso de materiais reciclados nas estruturas.   

Recebemos no ultimo ano um prêmio nacional de acessibilidade e um 
título internacional de melhor praia do mundo para se visitar. 

 

 

 


